
ແຜນທ່ີຂ້າງລຸ່ມນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຕາມແຕ່ລະແຂວງຂອງແຜນງານພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ທ່ີໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບຜ່ານແຜນງານຮ່ວມ. ສຳ

ລັບໂຄງການທ່ີມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄອບຄຸມທ່ົວປະເທດແມ່ນລາຍງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຮູບພາບໜ້າປົກຕາມທິດເຂັມໂມງຈາກທາງເທິງຊ້າຍມື: ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ, 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ © Dominique le Roux. ພິທີວາງສິລາເລີກໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ 

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລຸກຊຳບວກ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ©LuxDev. ນັກສຶກສາສະແດງແອັບພຼິເຄຊັ້ນເທິງມືຖືທີ່ຊ່ວຍສອນພາສາອັງ
ກິດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ © LuxDev
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ໂຄງການ

ລ້ານ ເອີໂຣ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ 
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€44.8M

ໂຄງການ

ລ້ານ ເອີໂຣ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ

ອາຊີວະສຶກສາ

ສະຖາບັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການໂຮງແຮມແຫ່ງຊາດ (LANITH)

ຈຸດສຸມ

ນັກສຶກສາຢູ່ສູນຝຶກອົບຮົມລານິດຫຼວງພະບາງ
ສະຫຼອງການສຳເລັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 3 
ເດືອນດ້ານການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການ

ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ © LuxDev
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ສັງລວມຫຍໍ້

ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ສຳລັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2016-2020

ພາກເອກະຊົນ
&

ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ

ຈຸດປະສົງລວມ 
ແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການສືບຕໍ່ຕາມເສັ້ນທາງການເປີດກວ້າງເສດຖະກິດ ແລະ 

ນະໂຍບາຍດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ດີ ກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ, ຈຸດສຸມຂອງແຜນ
ງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບແມ່ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການ

ເງິນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.



ຈຸດປະສົງສະເພາະ
SO 1 – ຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ
ສາມາດນຳໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ
ຈາກ AEC
ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາເອີຣົບ ສະໜັບສະໜູນ:
• ການຄ້າພາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນ
ເພື່ອຂະຫຍາຍຖານຕະຫຼາດ ແລະ 
ເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກ 
ແລະ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ
• ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງລາວບໍລິຫານ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກບັນດາປະ
ເທດສະມາຊິກ AEC ທີ່ມີຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວ່າ
SO 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມທ່ົວເຖິງຂອງ
ລະບົບອາຊີວະສຶກສາ ການຝຶກອົບ
ຮົມທັກສະສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ
ທ່ີມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນຈຳນວນ
ຫຼາຍ (ເຊິ່ງລວມມີການໃຫ້ບູລິມະ
ສິດພິເສດແກ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ) 
ແລະ ການສະໜັນສະໜູນຄູອາຈານ
ອະຊີວະສຶກສາໃນຂະແໜງການ
ຕ່າງໆດັ່ງນີ້:
• ກະສິກຳ
• ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການ
  ຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ
• ຕັດຫຍິບ
• ກໍ່ສ້າງ
• ການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
• ລະບົບວິສະວະກຳ ແລະ ການສ້ອມ
  ແປງເຄື່ອງຈັກນ້ອຍ
• ເຟີນິເຈີ
• ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ສຳລັບອາຄານ
• ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ
• ພະລັງງານ
SO 3 - ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ: 
ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ 
ການອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງ 
ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາເອີຣົບໃນການພັດທະນາລະບົບ 
ການເງ ິນທີ່ດີ ແລະ ໝັ້ນຄົງທີ່ຮັບ
ປະກັນການບັນລຸເປົ ້າໝາຍການ 
ເຕີບໂຕຂອງສິນເຊື່ອ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ 
ການເຂົ ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນທາງ
ການເງ ິນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ 
ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງເປັນໄປໄດ້ (ຜູ້ຜະລິດ, 
ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ, 
ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ,
ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ ້ເຮັດ
ການຄ້າ) ເຊິ່ງລວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນແກ່ສະຖາບັນ
ການເງ ິນເພື່ອພັດທະນາການບໍລິ
ການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ.

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ

ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ

ສັດສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສິກຳຕໍ່ GDP

2000

45%

2014

ເຮັດວຽກສ່ວນຕົວ

ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມໄລຍະສັ້ນ

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມໄລຍະສັ້ນ

22% 46%

ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ
ນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແນ່ໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:
• ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຕາມສະພາບການຂອງ
  ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)
• ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ (TVET)
• ການອຳນວຍຄວາມສະດວກການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເພື່ອຮັບປະກັນ
  ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
  ແລະ ກາງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

2017 139/190

2018 141/190

ຜູ້ສຳເລັດອາຊີວະສຶກສາດ້ານການ
ໂຮງແຮມ/ການທ່ອງທ່ຽວ

2016 757

2017 1,061

ການປະກອບສ�ວນຂອງແຜນງານຮ�ວມເຂົ້າໃນຂະແໜງການນີ້ນັບແຕ�ປີ 2016 ຫາ 2020

ຄົນໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານຕໍ່ປີ

96,000

>75%
ແຮງງານນອກລະບົບ
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23,1%

ເຢຍລະມັນ ແລະ ອຽກລັງ
ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ 
ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາ
ການຄ້າໄລຍະ II (TDFII) 

ທີ່ຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ ແລະ 
ການເຮັດວຽກກັບພາກເອກະຊົນ, 
ເຊິ່ງປະກອບມີການປັບປຸງມາດຕະຖ
ານແຮງງານ.

ສະວິດເຊີແລນ ສະໜອງ
ການສະໜັບສະໜູນເພື ່ອ 

ນະໂຍບາຍການຄ້າ, ການເຈລະຈາ, 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນສັນຍາ 
ແລະ ພັນທະຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ
(WTO) ແລະ ເພື່ອການພັດທະນາ 
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ (ກຸ່ມ
ວຽກງານການຄ້າແຫ່ງອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ). ນອກຈາກນີ ້, 
ສະວິດເຊີແລນຍັງມີກອງທຶນແຫ່ງ
ປະເທດສະວິດເຊີແລນເພື່ອການ
ລົງທຶນສຳລັບຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ 
(SIFEM AG)ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ກອງທຶນຮ່ວມລົງທຶນຢູ່ລະດັບທ້ອງ
ຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຜ່ານໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ

ສະມາຄົມນັກບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດ ແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງ, ຝຣັ ່ງ 
ພວມສະໜັບສະໜູນການຮ່າງ
ມາດຕະຖານການກວດສອບ ແລະ
ການບັນຊີລາວ ສະບັບໃໝ່ໂດຍອີງ
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ (ISA
ແລະIFRS), ແລະ ການຝຶກອົບ
ຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບ
ການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. 
ຝຣັ່ງພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະ
ວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານກົນໄກ
“ARIZ”, ເຊິ່ງເປັນກົນໄກແບ່ງປັນ
ຄວາມສ່ຽງຢ່າງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບມາສຳລັບທະນາຄານ 
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອປ້ອງກັນ“ຄວາມສ່ຽງດ້ານວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ” 
ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. 

ນອກຈາກນີ້, ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອທາງວິຊາການຍັງໄດ້ຮັບ

ການສະຫນັບສະໜູນຈາກເຢຍລະ
ມັນໃນຂົງເຂດ “ນະໂຍບາຍການຄ້າ
ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອການເຊື່ອມ
ໂຍງອາຊຽນ”. ການສະໜັບສະໜູນ
ດ່ັງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ່ືອປັບປຸງ
ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການບໍລິຫານ
ສຳລັບການຄ້າຂາຍສິນຄ້າ ແລະ 
ການບໍລິການພາຍໃນພາກພື້ນ
ລວມທັງການລົງທຶນທີ່ຕິດພັນກັບ
ການຄ້າ. ນອກນັ້ນ,  ການສະໜັບ
ສະໜູນທາງວິຊາການຍັງມີຈຸດປະສົງ
ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກ
ເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະ ວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃຫ້
ມີຄວາມພ້ອມສຳລັບ AEC ເພື່ອ
ສວຍໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ການບໍລິຫານທີ່ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງແລ້ວເພື່ອໃຫ້ມີການ
ຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຫຼາຍຂ້ື້ຶນ. ເຢຍ
ລະມັນຍັງສະໜັບສະໜູນຂະແໜງ
ການບໍ່ແຮ່ ໂດຍແນ່ໃສ່ການສ້າງ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການປັບປຸງນິ
ຕິກຳວ່າດ້ວຍບໍ່ແຮ່, ການກວດກາ
ແລະ ລະບົບອອກໃບອະນຸຍາດ. 
ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມາດທາງວິຊາການ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
ຖະບານທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພັດ
ທະນາ ແລະ ຊີ້ນຳຂະແໜງການບໍ່
ແຮ່ທີ່ຍືນຍົງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 

ທ້ອງຖິ່ນ. 
ເຢຍລະມັນ ພວມໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຂະແໜງການເງ ິນຂອງ
ສປປ ລາວ ຜ່ານການຮ່ວມມືທາງ
ການເງ ິນ ແລະ ວິຊາການ ແລະ 
ການດຳເນີນວຽກງານຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ. 
ໂດຍຜ່ານກອງທຶນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງ
ທຶນ (LAFF), ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອໄດ້. ວິທີການດ້ານ
ການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍການຮ່ວມມື
ທາງວິຊາການ(ເຊ່ັນ:ທະນາຄານບ້ານ) 
ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອສົ່ງເສີມຈຸນ
ລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ
ບ້ານ, ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງ
ການເງິນ, ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງຜູ້ບໍ
ລິໂພກ, ກະຕຸ້ນການນຶກຄິດ ແລະ
ການວາງແຜນຢ່າງມີເສດຖະສາດ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນຜູ້ປະກອບ
ການ.

ສຳລ ັບການສະໜັບສະໜູນແກ່ 
ສປປ ລາວ ໂດຍ ເຢຍລະມັນ, 
ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ລຸກຊຳບວກ 
ແມ່ນແນ່ໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, 
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງລະບົບອາຊີວະສຶກສາ 
ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍຄຳນຶງ
ເຖິງກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ.
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